
  

 

 

Ekspres kawowy SAECO 

LIRIKA PLUS 

 

 

Firma  proponuje swoim 

firmy Saeco, dzięki, którym przygotowanie wyśmienitej kawy

szybkie i wygodne! Ziarna mielone są bezpośrednio przed zaparzaniem, a fusy samoczynnie 

usuwane do specjalnego pojemnika

 

zaparzający. Do zestawu dołączona jest p

przygotowywania kaw mlecznych. Przystawka Cappuccinatore w ekspresie Lirika Plus 

bardzo dobrze spienia mleko.  

 

Ekspres automatyczny Lirika Plus jest maszyną idealną do niewielkich biur i lokali 

gastronomicznych. 
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Ekspres kawowy SAECO 

proponuje swoim Klientom znakomite, automatyczne

dzięki, którym przygotowanie wyśmienitej kawy będzie wyjątkowo proste, 

szybkie i wygodne! Ziarna mielone są bezpośrednio przed zaparzaniem, a fusy samoczynnie 

usuwane do specjalnego pojemnika. 

SAECO LIRIKA PLUS to wszechstronnie 

kompaktowy ekspres do kawy przeznaczony dla 

wymagających użytkowników.

bardzo łatwy i wygodny w użyciu. Posiada on 

nowoczesne wzornictwo, dużej pojemności 

zbiorniki na kawę (500g) oraz wodę (2,5 l), 

czytelny wyświetlacz, dzięki temu są niezwykle 

łatwe w obsłudze. W małej, kompaktowej 

obudowie zawarto takie profesjonalne rozwiązania 

jak ceramiczny młynek, klasę efektywności 

energetycznej A, wyjmowalny moduł 

Do zestawu dołączona jest przystawka o nazwie "Cappuccinatore" do 

przygotowywania kaw mlecznych. Przystawka Cappuccinatore w ekspresie Lirika Plus 

Ekspres automatyczny Lirika Plus jest maszyną idealną do niewielkich biur i lokali 
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Klientom znakomite, automatyczne  ekspresy włoskiej 

będzie wyjątkowo proste, 

szybkie i wygodne! Ziarna mielone są bezpośrednio przed zaparzaniem, a fusy samoczynnie 

to wszechstronnie 

kompaktowy ekspres do kawy przeznaczony dla 

wymagających użytkowników. Jest to model 

bardzo łatwy i wygodny w użyciu. Posiada on 

nowoczesne wzornictwo, dużej pojemności 

zbiorniki na kawę (500g) oraz wodę (2,5 l), duży 

czytelny wyświetlacz, dzięki temu są niezwykle 

W małej, kompaktowej 

obudowie zawarto takie profesjonalne rozwiązania 

jak ceramiczny młynek, klasę efektywności 

energetycznej A, wyjmowalny moduł 

rzystawka o nazwie "Cappuccinatore" do 

przygotowywania kaw mlecznych. Przystawka Cappuccinatore w ekspresie Lirika Plus 

Ekspres automatyczny Lirika Plus jest maszyną idealną do niewielkich biur i lokali 



  

 

 

Ekspres kawowy SAECO 

LIRIKA PLUS 

 

 

Dane techniczne: 

• Zasilanie: 230 V 

• Moc: 1400 W 

• Ciśnienie pompy: 15 bar 

• Głębokość: 430 mm 

• Szerokość: 215 mm 

• Wysokość: 381 mm 

• Waga: 7 kg 

• Pojemność zbiornika na wodę: 2,5 l

• Pojemność zbiornika na kawę: 500 g

• Pojemność tacy ociekowej: 0,5 l

• Zbiornik na kawę zużytą: 15 porcji

• Przyciemniane ścianki zbiorników

• Panel sterujący wykończony stalą nierdzewną

• Możliwość przygotowania dwóch kaw czarnych jednocześnie

• Przystawka cappuccino w zestawie

• Młynek do kawy ceramiczny

• Polskie Menu 
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Ekspres kawowy SAECO 

 

Pojemność zbiornika na wodę: 2,5 l 

Pojemność zbiornika na kawę: 500 g 

Pojemność tacy ociekowej: 0,5 l 

Zbiornik na kawę zużytą: 15 porcji 

Przyciemniane ścianki zbiorników 

wykończony stalą nierdzewną 

Możliwość przygotowania dwóch kaw czarnych jednocześnie 

Przystawka cappuccino w zestawie 

Młynek do kawy ceramiczny 
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